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IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan Jadwal Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2013 hingga Desember 2013 di PT. 

Pertamina EP Asset 2, Prabumulih. Berikut adalah tabel kegiatan penelitian: 

 

 

Tabel 2. Jadwal Penelitian 

 

 

4.2. Perangkat Lunak  

1. Interactive Petrophysics (IP) v3.6 untuk pengerjaan analisis petrofisika. 

2. Petrel 2010.2.2 yang digunakan dalam pembuatan 3D reservoir geomodeling dan 

analisis seismik atribut. 

 

4.3. Data Penelitian 

Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Pertamina 

Asset 2. Data meliputi data sumur, data checkshot, data basemap, data marker dan 

NO Kegiatan 
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Studi 
Literatur                                                         

2 
Pengolahan 
Data                                                         

3 
Pembahasan 
Dan Analisa                                                         

4 
Penyusunan 
Skripsi                                                         
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horizon, data seismik segy 3D, data penunjang petrofisika (data air, SCAL, X-ray 

diffraction {XRD}, data mudlog, log header), data rekapitulasi riwayat sumur. 

 

4.3.1. Data Seismik dan Data Basemap 

Merupakan data Post Stack 3D seluas 6,8 X 6,1 Km2 (Gambar 12). Basemap untuk 

lintasan seismik Lapangan DNF ditunjukan oleh Gambar 12. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Basemap lintasan seismik Lapangan DNF 

Gambar 12. Data Segy 3D seismik Lapangan DNF 
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4.3.2. Data Sumur dan Data penunjang Petrofisik 

Data log sumur yang digunakan adalah data Log Gamma Ray (GR), Log Caliper, 

Log SP,  Log Resistivity (RXOZ, MFSL, SFLU LLS, LLD, P10H, P16H, P36H, 

RBIT, RING, HDRS, HMRS ), Log Density (RHOB, ROBB, RHOZ), dan Log 

Neutron (NPHI, TNPH), Log Photoelectric (PEF, PEB) tersedia pada 31 sumur. 

Lapangan DNF yang terdiri dari sumur vertikal dan dan sumur deviated. Log sumur 

ini digunakan dalam analisa petrofisika struktur DNF dan juga dapat membantu 

dalam memperoleh informasi karakteristik batuan yang lebih rinci. 

 

Tabel 3. Status kelengkapan sumur di struktur DNF (Modifikasi Bharian, 2013) 

SUMUR DATA LENGKAP 

NO. WELLS 
RESISTIVITY NEUTRON DENSITY 

SONIC 
MAX REC 

TEMPERATURE 

(
0
c) 

DEPTH (m) Rmf 
(OHMM) 

TEMPERATURE 

(
0
c) ILD LLD MSFL NPHI TNPH RHOB ROBB RHOZ 

1 SP-01 V V V V   V     V 130 2410 0.071 29 
2 SP-03 V V V V   V     V 82 1488.5 0.128 25 
3 SP-08 V   V V   V       85 2374 0.0947 24.5 
4 SP-14 V V V V   V       102 2317.5 0.181 25 
5 SP-16 V V V V   V       130 2403.5 0.160 20 
6 SP-34   V V V V V     V 119 2390 0.1 29 
7 SP-35   V V V   V     V 116 2459.7  0.126 28  
8 SP-36   V V V   V     V 114 2367 0.033 26 
9 SP-37   V V V   V     V 126 2325 0.142 25 

               

SUMUR DATA KURANG LENGKAP 

NO. WELLS 
RESISTIVITY NEUTRON DENSITY 

SONIC 
MAX REC 

TEMPERATURE 

(
0
c) 

DEPTH (m) Rmf 
(OHMM) 

TEMPERATURE 

(
0
c) ILD LLD MSFL NPHI TNPH RHOB ROBB RHOZ 

1 SP-02       V           72 2482     
2 SP-04 V   V V   V       GRAD TEMP 2770 0.112   25 
3 SP-05 V                 105 2425 0.310 25 
4 SP-06   V   V   V     V 125 2310 0.020 26 
5 SP-07 V   V V V V V     GRAD TEMP 2328.2 0.096 23 
6 SP-08s V   V V V V V     85 2333  0.0945  25 
7 SP-09 V   V V V V V     GRAD TEMP 2368     
8 SP-10   RBIT RING   V   V     152 2337 0.1045 28 
               

9 SP-11   RBIT RING   V   V     105 2301 0.065 25.3 
10 SP-12   V V V   V       GRAD TEMP 1519     
11 SP-13   RBIT RING   V   V     74 2338 0.18 25 
12 SP-15s V V V V   V       GRAD TEMP 2521,458     
13 SP-15st V   V V   V       GRAD TEMP 2425,141     
14 SP-17 V   V V   V       GRAD TEMP 2573 0.45 27.6 
15 SP-18 V     V   V       80 2358 0.1 33 
16 SP-19   V   V   V       116 2391 0.187 30 
17 SP-20       V           130 2434     
18 SP-21   P40H P16H   V   V     GRAD TEMP 2411.5 0.1167 26.1 
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19 SP-22   P40H P16H   V   V   V 125 2399.5 0.0845 24.2 
20 SP-23   P40H P16H   V   V     GRAD TEMP 2386 0.14 25.7 
21 SP-24   V   V           110 2404 0.258 28 
22 SP-25   V   V   V       105 2366 0.189 27 
23 SP-26   V   V           80 2494.1 0.258 27 
24 SP-27   V   V           82 2413.1 0.343 26 
25 SP-28   V   V V V   V   80 2377.6 0.182 27 
26 SP-29   HDRS   V   V     V GRAD TEMP 2384     
27 SP-30   HDRS   V   V       GRAD TEMP 2.347,025     
28 SP-31   HDRS   V   V     V 134 2330 0.095  30  
29 SP-33   P10H P34H   V   V     85 2373 0.231              27.1 

KETERANGAN              

TOTAL 38              

GRADIEN TEMPERATUR = 3.5
0
 C 

PER 100 m           

 

4.3.3. Data Check Shot 

Data check shot adalah data interval yang terdapat pada sumur. Data ini digunakan 

untuk melakukan pengikatan antara data sumur dengan data seismik (well seismic 

tie) dan mengkoreksi Log Sonic-P, berfungsi melakukan konversi data time ke 

domain depth. Pada penelitian ini data check shot yang digunakan dari 6 sumur di 

lapangan DNF, yaitu Sumur SP-01, SP-03, SP-06, SP-31, SP-35, SP-37.   

 

4.3.4. Data Marker 

Data marker digunakan sebagai acuan melakukan picking horizon dan pengikatan 

data sumur dan seismik. Data marker yang digunakan untuk pemetaan batas atas 

Formasi BatuRaja adalah TOP BRF, dan untuk batas bawah adalah BASE BRF. 

 

4.3.5. Data  Mud Log   

Data mud log yang diperoleh berasal dari 9 sumur, SP-06, SP-10, SP-11, SP-17, 

SP-22, SP-28, SP-30, SP-34 dan SP-35, yang nantinya digunakan untuk interpretasi 

litologi dan kandungan gas berdasarkan chromatography. Mud Logging merupakan 



56 

 

  

suatu kegiatan perekaman data bawah permukaan dengan media lumpur pemboran 

sebagai parameter utama untuk diidentifikasi. Data mud log digunakan sebagai 

parameter utama dalam pemboran karena pengambilan dan identifikasi data ini 

dilakukan pada saat pemboran pertama dilakukan atau bersifat real time data. Oleh 

karena itu, data mud log dapat digunakan untuk metode quick look analysis. Data 

Mud Log berisi data cutting (hancuran hasil pengeboran), ROP (Rate of 

Penetration) dan chromatography yang berguna untuk melihat litologi bawah 

permukaan. Litologi yang terekam pada data cutting berupa presentase antara 

pecahan pemboran dari formasi dan lumpur pemboran. Oleh karena itu, data cutting 

belum dapat dijadikan acuan untuk penentuan litologi yang pasti.  

Data ROP atau Rate of Penetration merupakan data dari Petroleum Engineer yang 

mana berhubungan dengan kecepatan perputaran mata bor (bit). semakin lambat 

perputaran mata bor maka semakin keras atau kompak batuan yang ditembus  

sehingga teridentifikasi limestone. 

Chomatography merupakan data yang menunjukkan kandungan gas dalam formasi. 

Kandungan gas terekam saat dilakukan pemisahan antara lumpur pemboran dan 

cutting di dalam shale shaker. Gas yang terekam berupa metana (C1), etana (C2), 

propana (C3) dan butana (C4) yang mana semakin banyak rantai C akan semakin 

berasosiasi dengan hidrokarbon.   

 

4.3.6. Data SCAL (Special Core Analysis) 

Untuk memberikan hasil analisis dengan tingkat akurasi yang lebih baik, metoda 

interpretasi dan perhitungan dikontrol oleh data core seperti routine core dan 

Special Core Analysis (SCAL).Tidak semua sumur memiliki data-data ini. Oleh 
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karena itu, sumur-sumur yang memiliki data-data core dijadikan acuan sebagai 

kontrol kualitas dari hasil interpretasi dan perhitungan petrofisika sumur-sumur 

lain. Sumur-sumur acuan ini dianggap dapat mewakili atau sudah mendekati 

kondisi reservoar yang sebenarnya di lapangan. Dalam analisis untuk Struktur DNF 

ini yang dapat dijadikan sebagai sumur acuan adalah sumur-sumur SP-03, SP-06, 

dan SP-14. 

 

4.3.7. Data  Air (Resistivity Water)    

Kebanyakan metode untuk menghitung saturasi air memerlukan pengetahuan 

tentang resistivitas air pada suhu formasi (RW @ FT). Ada beberapa cara yang 

dipakai salah satunya di dapatkan dari analisa laboratorium. Data sumber berasal 

dari Sumur SP-35 dan SP 37, analisa berupa kandungan kimia dan resistivitas air 

di laboratorium. Analisa kimia dicatat dalam miligram per liter (mg/l). Hasil 

laborotarium menunjukan nilai resistivitas air sebesar 0.41 ohm-m. 

 

4.3.8. Data X-Ray Diffraction (XRD) 

Metode analisis dengan difraksi sinar X (XRD) dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi mineral lempung, karena menekankan pada aspek stuktur kristal 

mineral dengan mengacu pada hukum Bragg dan dapat digunakan dalam 

mengidentifikasi jenis mineral selama mineral tersebut mempunyai bentuk kristal 

tertentu meskipun ukurannya sangat kecil. Beberapa penelitian sebelumnya 

(JCPDS, 1980; Moore dan Reynolds, 1997; Poppe et al., 2001; Harris dan White, 

2008) telah mempelajari mengenai karakter difraksi sinar X pada mineral tunggal 

yang dapat memberikan panduan mengenai sifat dasar pola difraksi sinar X untuk 
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masing-masing jenis mineral lempung. Analisis XRD semi kuantitatif dilakukan 

untuk mengetahui proporsi mineral lempung montmorilonit, illit dan kaolinit/klorit 

berguna untuk memperkirakan sifat ekspansif lempung yang terkandung dalam 

batuan. Untuk Penelitian ini, analisa yang digunakan diambil dari sample Sumur 

SP-37 struktur DNF pada kedalaman 2290 mMd dengan komposisi mineral clay 

yaitu illite dan kaolinite. Persentase mineral clay digunakan dalam mendapatkan 

parameter nilai densitas dry clay sebagai controling nilai porositas total clay (Tabel 

4). 

 

Tabel 4. Table of X-Ray Diffraction dari Sumur SP-37 

 

TABLE OF X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS  RESULTS FOR  SP-37 WELL 

NO. 
  CLAY MINERALS 

CARBONATE 
MINERALS OTHER MINERALS TOTALS 

DEPTH SMEC- ILLITE KAO- CHLO- CAL- DOLO- SIDE- QU- K- PLAGIO- PY- ZEOLITE CLAY CARBO- OTHER 

  meter TITE   
LIN 

ITE RITE CITE MITE RITE ARTZ FELDS CLASE RITE (Wairakite)   NATE   
    (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
                                  
                                  
1 2226,0 - 4 5 - 42 10 - 35 - 2 2 - 9 52 39 

2 2228,0 - 5 4 - 21 8 - 56 - 3 3 - 9 29 62 

3 2233,0 - 5 6 - 31 22 - 25 - 7 4 - 11 53 36 

4 2236,0 - - - - 88 3 - 4 - 5 - - - 91 9 

5 2239,0 - - - - 95 2 - 2 - 1 - - - 97 3 

6 2244,0 - - 2 - 80 12 - 5 - - 1 - 2 92 6 

7 2269,0 - - - - 99 tr - 1 - - - - - 99 1 

8 2280,0 - - - - 95 1 - 4 - - - - - 96 4 

9 2288,0 - 5 - - 84 2 - 9 - tr - - 5 86 9 

10 2290,0 - 30  1 - 9 - 3 51 - 3 - 3 3 1 12 57 

11 2300,0 - 25 - 2 8 - 3 57 - 3 - 2 27 11 62 
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4.3.9. Data Rekapitulasi Riwayat Sumur 

Data ini berisi ringkasan akhir laporan riwayat kondisi sumur-sumur yang berada 

pada lapangan DNF. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan status sumur 

pengeboran, besaran gain produksi perhari, selang interval perforasi dan statusnya, 

dan uji produksi sumur dll. 

 

4.4. Tahapan Penelitian  

4.4.1. Pengolahan Data Tahap 1 

Metode analisa yang dilakukan adalah interpretasi kualitatif (quicklook) dan 

analisis kuantitatif dengan pendekatan menggunakan aplikasi Interactive 

Petrophysics 3.6 guna mempermudah analisa petrofisika pada sumur-sumur 

struktur DNF dengan dilengkapi data yang diperlukan. 

 

1. Analisa kualitatif (quicklook interpretation) 

Dari hasil analisa kualitatif (quicklook) yang dilakukan dalam analisis petrofisik 

adalah untuk membantu menginterpretasikan zona batuan reservoar, jenis litologi 

atau mineral, dan fluida pengisi formasi pada sumur yang teramati sebelum 

melakukan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi karakteristik bentuk atau defleksi kurva log yang sangat 

membantu untuk membedakan lapisan batuan permeabel dan non permeabel, serta 

identifikasi fluida pengisi reservoar dari bentuk kurva log sumur – sumur Lapangan 

DNF. 
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a. Interpretasi litologi 

Data log yang kita miliki, kita interpretasikan berdasarkan bentuk/ defleksi 

kurva log untuk menentukan litologi formasi pada sumur - sumur. Kurva 

log yang digunakan adalah kurva log Gamma Ray (GR) dan kurva log 

Spontaneous Potensial (SP) yang masing- masing memiliki karakteristik 

tertentu, yang berguna untuk interpretasi litologi terutama membedakan 

litologi yang permeabel dan non permeabel. Untuk lebih akurat, 

interpretasi bentuk kurva juga dikorelasikan dengan data cutting  yang 

tersedia. 

b. Penentuan Fluida Reservoar 

Setelah dilakukan interpretasi litologi pada sumur – sumur Lapangan DNF 

dilakukan interpretasi komposisi fluida reservoar dengan menitikberatkan 

pada batuan yang berporous dan permeabel. Interpretasi komposisi fluida 

dilakukan berdasarkan defleksi kurva log neutron - densitas, dan log 

resistivitas untuk menentukan jenis fluida dalam formasi/ reservoar seperti 

air dan hidrokarbon (minyak dan gas). 

c. Penentuan zona reservoar 

Penentuan zona bertujuan untuk membantu dalam pembuatan model yang 

akan dibuat setelah memasukkan parameter- parameter yang dibutuhkan. 

 

2. Analisa kuantitatif 

a. Membuat Pusat Data atau Database Sumur di Lapangan DNF 

Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum menginterpretasikan 

parameter- parameter petrofisika yang diinginkan adalah membuat 



61 

 

  

database dari data sumur yang kita interpretasikan. Hal ini dilakukan agar 

data yang akan kita kerjakan tersimpan pada suatu tempat yang sama, 

sehingga dapat memudahkan dalam pengerjaan (Gambar 14) 

b. Input Data Sumur dan Menampilkan log pada IP 

Memasukan data sumur sesuai dengan jenis data sumur dengan format 

LAS/LBS Load, dan pada masukan input data core digunakan format 

ASCII Load. Pada window load tersebut, semua log yang ingin ditampilkan 

dicentang, fitur fill data gaps pada window juga dicentang, fitur ini akan 

membantu menginterpolasi data dengan mengisi titik-titik yang tidak ada 

sehingga kurva log tidak terputus (Gambar 15 dan Gambar 16). 

Setelah input dimasukan, maka tampilan log berupa triple combo, hal ini 

agar mudah untuk diinterpretasi secara kualitatif (quicklook) maupun 

secara kuantitatif. Untuk menampilkan log dari data yang telah dimasukkan 

ke IP, pilih menu view, dan pilih log plot. Setelah muncul windownya, 

kemudian pilih file, program default plot, triple combo sebagai awal 

(Gambar 17). 

c. Temperatur Formasi 

Dalam petrofisika perlu menghitung suhu formasi, suhu formasi untuk 

menghitung Rmf pada suhu formasi (Rmfapp). Langkah mendapatkan suhu 

formasi pada IP dengan meng-klik Calculation > Temperatur Gradient. 

Informasi nilai seperti kedalaman dan temperatur didapatkan dari well 

header (Gambar 18).  
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Gambar 14. IP database 

Gambar 15. IP input data sumur dalam IP 

Gambar 16. IP input data sumur dalam IP 
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d. Analisa Litologi 

Tahap analisa litologi dapat menggunakan hasil analisa secara kualitatif 

yang telah dilakukan sebelumnya atau pada tahap ini juga bisa dilakukan 

dengan menggunakan crossplot kurva TNPH-RHOB untuk menunjukkan 

semua litologi pada sumur ini. 

Gambar 17. Menampilkan log dengan format triple combo 

Gambar 18. Temperatur gradient 

Kedalaman awal 

Temperatur permukaan 

BHT Kedalaman akhir sumur 
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e. Zonasi 

Batas- batas zona pada analisis kuantitatif ini disamakan dengan zonasi 

pada analisa kualitatif, yang dibedakan berdasarkan perbedaan litologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam analisa petrofisika perlu dilakukan pembagian zonasi, hal ini 

dikarenakan karakterisitk batuan pada tiap-tiap sumur tidaklah sama baik 

secara lateral maupun perlapisan secara vertikal. Melakukan zonasi 

langsung dengan interpretasi berdasarkan bentuk kurva log dan data mud 

log untuk mengetahui keadaan real litologi pada sumur tersebut. 

Gambar 19 menunjukan pembagian zonasi didasarkan pada zona reservoar 

target, Top BRF dan Bottom BRF, Dimana zona diluar interest tidak 

dilakukan analisa. 

f. Penentuan Parameter Petrofisika 

Tahapan selanjutnya setelah menginterpretasikan litologi dan komposisi 

fluida secara kualitatif (quicklook) dan telah dilakukan zonasi pada log 

sumur. Maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasi parameter 

petrofisika seperti nilai gamma ray pada masing- masing litologi/ mineral 

Gambar 19. Zonasi daerah telitian Top BRF sampai Bottom BRF,   

sample diambil sumur SP-01 

 

Top BRF 

Bottom BRF 

Gumai 

Basement 
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untuk menghitung Vsh, menentukan nilai densitas bulk dan porositas 

neutron untuk menghitung nilai porositas total batuan, resistivitas air, dan 

sebagainya secara probabilistik. 

g. Menginterpretasikan Saturasi Air, Tebal dan Kedalaman Zona Reservoar 

Setelah memperoleh parameter yang dibutuhkan dari log maka dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan nilai saturasi air pada masing- masing 

zona, nilai permeabilitas, dan interpretasi kedalaman dan tebal lapisan 

produktif/ reservoar dengan  nilai cut-off  Vsh, porositas, dan resistivitas air 

sehingga diperoleh net-pay (tebal reservoar potensial) dan saturasi airnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Data: Logs 
(Las Ascii File), Well 

Parameters 

Quality Control Of Log Data 

Reservoir Zonation 
By Lithologic  / Stratigraphic Unit 

Lithology Model 
By Lithology crossplot, cutting, 

core and Geological Information 

Evaluate Interval 
– Clay Parameter  

– Correct ΦN, ρB, and ∆t  

 

Correct Porosity (Φ) 

Correct ρ ma, and ∆ tma 

Laboratory Data 
– Φ, k, grain density 

– Water Resistivity 

(RW) 

 

 
Obtain True Resistivity (Rt) 

Calculate Sw 
– Archie 

 

Reservoir 

Cutoff  
– Porosity 

– Shale Volume 

 

- Net to Gross  

- Net Porous  

- Net Pay  
 

Gambar 20. Diagram alir petrofisika 
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4.4.2. Pengolahan Data Tahap 2 

Pada tahapan kedua langkah – langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi persiapan data, pengikatan data sumur (well seismic tie), penelusuran 

horizon, dan pemetaan untuk kemudian dilakukan interpretasi. Langkah – langkah 

tersebut secara garis besar dapat dilihat pada diagram alir Gambar 22. 

 

1. Well Seicmic Tie dan Ekstraksi Wavelet 

Pengikatan data sumur ke data seismik dilakukan untuk mengikat data sumur yang 

terdapat dalam domain kedalaman terhadap data seismik dalam domain waktu. 

Proses pengikatan data sumur terhadap data seismik dilakukan, agar horizon 

seismik dapat diletakkan pada posisi kedalaman yang sebenarnya. Data log yang 

digunakan adalah log sonic, log density dan checkshot untuk mendapatkan log 

impedansi atau koefisien refleksi. Proses ini dilakukan dengan membuat suatu 

seismogram sintetik yang dihasilkan dari konvolusi wavelet dengan deret koefisien 

refleksi. Trace seismogram sintetik yang didapat dikorelasikan dengan trace 

seismik sampai mendapatkan kecocokan atau kemiripan. Pada proses ini juga perlu 

diperhatikan adalah wiggle antara seismik dan seismogram sintetik-nya baik dari 

pola maupun besarnya wiggle tersebut. Pada proses ini melakukan stretch and 

squeez namun perlu diperhatikan interval TVD harus konsisten. Well seismic tie 

dilakukan, jika nilai korelasi yang dihasilkan mendekati angka satu dan diusahakan 

time shift nol untuk memperoleh data ikat sumur – seismik yang maksimal. 

Terdapat 6 checkshot pada lapangan DNF yang memiliki data checkshot, yaitu 

sumur SP-01, SP-03, SP-06, SP-31, SP-35, SP-37 
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2. Picking Horizon  

Horizon yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah horizon Formasi 

Baturaja. Tahap ini bertujuan untuk menelusuri daerah yang akan diinterpretasi 

untuk mendapatkan struktur geologi. Pada saat proses picking dituntut untuk 

mengetahui dasar geologi struktur pada penampang seismik. Hasil dari proses ini 

adalah pete time struktur disetiap layer. 

 

3. Seismik Atribut 

Atribut sesimik merupakan berbagai informasi yang terkandung di dalam seismik, 

dimana salah satu fungsinya untuk membantu dalam menginterpretasi data seismik 

(Baris, 2011). Pemilihan beberapa atribut yang digunakan memegang peranan 

penting dalam menentukan hasil akhir interpretasi data. Dalam penelitian ini atribut 

yang dipakai ialah attribute variance, attribute isochorn thickness, attribute RMS 

amplitudo, dan attribute envelope.  

Gambar 21. (a) Proses well seismic tie;  (b) Pengkorelasian hasil well tie terhadap zona target 

 

11 b 

11 a 
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Mulai 

Penyiapan Data 

Data Pendukung Data Sumur 

 
Seismik 2D 

Ekstraksi Wavelet 

Sintetik Seismogram 

Well To Seismic Tie 

Horison Interpretasi 

Perhitungan Atribut Seismik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Pengolahan Data Tahap 3 

Adapun pengolahan data pada tahap akhir ini berupa pembuatan 3D reservoir 

modeling. Meliputi pembuatan structural framework (pemodelan struktur, 

pembuatan peta surface dan peta isochore, simpel 3D Grid, pembuatan peta zones 

dan layering), peta struktur waktu dan peta stuktur kedalaman, scaled up, facies 

modeling, petrophysical modeling, perhitungan volume calculation hingga 

proposed wells development  

 

 

 

Gambar 22. Diagram Attribute Seismic 
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1. Pemodelan Struktur  

Sebagai kerangka dalam melakukan pemodelan reservoar, model perlu 

didefinisikan secara struktural. Model struktur ini dibangun berdasarkan input data 

yang merupakan integrasi hasil interpretasi seismik (horizon dan patahan). 

perbedaan daerah lapangan DNF dengan lapangan seperti Panglero terletak pada 

sejarah diagenesa pengendapan yang dalam: patahan memegang peranan penting 

dalam peningkatan porositas di Panglero, dimana kedua hal tersebut tidak terdapat 

pada struktur DNF sehingga pada pemodelan struktur lapangan ini tidak 

menggunakan pemodelan patahan/fault. Model simple 3D Grid kemudian dibuat 

sebagai simplifikasi terhadap interpretasi tanpa fault. Pembuatan grid ini dilakukan 

untuk memperoleh bentuk grid yang konsisten untuk seluruh lapisan dan mencegah 

adanya grid model yang tidak beraturan yang biasanya terbentuk disekitar boundry 

atau patahan (Berger, 2011). 

 

2. Pembuatan Peta Surface dan Peta Isochore (Thickness Map) 

Visualisasi surface map dilakukan sebagai model dasar proses pembuatan peta 

pemodelan 3D reservoir modeling. Peta ini terdiri dari peta Top BRF dan Bottom 

BRF. Input ini berasal dari data picking horizon. Dalam pembuatan peta surface, 

dilakukan batasan luasan surface, dalam software Petrel pada menu ‘make edit 

poligon’. Setelah pembuatan peta surface dilakukan, penulis membuat peta 

isochore. Isochore data dihasilkan dengan dua cara. Ketika sumur dalam posisi 

vertikal, simpel teknik dapat digunakan. Jika sumur dalam posisi deviasi/miring, 

dibutuhkan penambahan griding surface pada kepala sumur untuk menghasilkan 

sebuah isochore. Isochore memiliki definisi peta ketebalan diantara dua horizon 
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yang diukur secara vertikal disebut juga True Vertical Thickness (TVT)  dan 

berkebalikan dengan pengertian Isopach yaitu ketebalan diantara dua horizon 

diukur diukur secara 90 derajat diatas lapisan/layering dikenal True Stratigraphic 

Thickness (TST).  

Ketebalan isochore zona 1 (BRF – Unit 5) mencapai 18 m dengan arah penyebaran 

yang meluas pada bagian timurlaut dan menipis ke arah baratdaya, sedangkan zona 

5 (Unit 2 – Unit 1) pada bagian baratdaya menghilang dan ketebalan maksimum 

dengan puncak tebal 25 m terpusat di bagian tengah reservoar. Penskalaan warna 

ketebalan (thickness) peta isochore pada tiap – tiap zona menggambarkan ketebalan 

yang berbeda – beda sesuai dengan jumlah kuantitas tebal masing – masing per 

zona. Ketebalan terbesar didapatkan pada zona 3 (Unit 4 – Unit 3) sebesar 50 m 

pada arah utara dan baratlaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 
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3. Simple 3D Grid 

Proses simple grid sebagai alternatif pengganti proses Pillar Gridding dalam 

pembuatan 3D grid tanpa adanya model fault. Pembuatan simple 3D grid dapat 

memberikan akses lebih teliti pada proses perhitungan volume calculation tanpa 

(d) 

 

(c) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Gambar 23. Peta Isochore (a). BRF – Unit 5. (b) Unit 5 – Unit 4. (c) Unit 4 – Unit 3. (d) Unit 3  

Unit 2. (e) Unit 2 – Unit 1. (f) Unit 1 – BRF Base 
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pembangunan Pillar Gridding. Pada proses ini merupakan proses pembangunan 

kerangka (framework) reservoir dari grid 3D. Dalam tahap ini, satu set pillar 

vertikal dimasukkan ke dalam project area yang berperan sebagai fondasi. Hasil 

dari proses pillar gridding berupa skeleton grid yang terdiri dari skeleton top, mid, 

dan base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menggambarkan hasil pembuatan pillar dimana terlihat struktural 

model, ukuran grid dan boundry yang membatasi target area. Struktur grid pada 3D 

reservoir modeling tersebut  berdemensi blok – blok 96 * 115 * 14  sepanjang arah 

I, J, K  dengan total jumlah sebanyak 154560  3D cells (in time modeling). 

Grid sekeleton (Gambar 24) tersebut merupakan dasar utama dalam membuat 3D 

grid, dimana setiap grid akan membuat gambaran keadaan jenis batuan, nilai 

porositas, nilai saturasi air, dan nilai propertis lainnya berdasarkan representasi 

keadaan yang sebenarnya.  

Gambar 24. Hasil dari 3D simpel grid skeleton 
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Pembuatan horizon merupakan suatu proses untuk mendefinisikan zona reservoir 

hasil interpretasi seismik pada 3D grid. Pada proses ini penulis memasukan hasil 

picking horizon pada interpretasi seismik, untuk membatasi zona vertikal dari 

keseluruhan 3D grid yang telah dibentuk oleh simpel gridding. Stratigraphic 

horizon dalam model, dan horizon hendaknya mempertahankan ukuran grid yang 

telah ditentukan pada proses simple gridding. 

Sebanyak dua horizon utama hasil interpretasi digunakan sebagai data masukan 

untuk membangun model reservoir yaitu seluruh horizon ini akan digunakan 

sebagai batasan dalam pembuatan zona reservoir. Pemodelan reservoir disusun dari 

horizon atas (surface top brf) hingga horizon dasar (surface base brf).  

 

4. Pembuatan Zones dan Layering 

Proses zonasi berfungsi menghasilkan variasi zona jarak antar horizon. Zona dapat 

ditambahkan kedalam model dengan menggunakan data well top, data ketebalan 

dalam bentuk isochore. Dalam pemodelan lapangan DNF, dibuat 6 zona reservoir. 

Zona reservoir dibagi menjadi (dari atas ke bawah) zona 1 (BRF Top – Unit 5), 

zona 2 (Unit 5 – Unit 4), zona 3 (Unit 4 – Unit 3), zona 4 (Unit 3 – Unit 2), zona 5 

(Unit 2 – Unit 1), zona 6 (Unit 1 – BRF Base) (Gambar 25). Tahap akhir dalam 

membangun kerangka struktural adalah mendefinisikan ketebalan dan area lapisan 

antar horizon dari 3D grid. Lapisan ini menggambarkan cell dari 3D grid yang 

diwakilkan selama pemodelan properti. Perlapisan masing – masing zona reservoir 

dalam zona utama  dibagi menggunakan rata – rata ketebalan 0.5 meter dengan 

refrensi surface berupa follow top dan follow base. Pembagian zona dengan divisi 
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zona pada 3D ditunjukkan pada Gambar 26 dan Gambar 27 untuk model 3D 

layering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 26 Layering zone division  

Gambar 25. Zones pada Lapangan DNF 
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5. Peta Struktur Waktu 

Setelah proses pembuatan model 3D gridding dan horizon, struktur geologi dalam 

model reservoir dapat tervisualisasi dalam bentuk 3D. Visualisasi permukaan 

struktur utama yang dipetakan pada penelitian ini adalah pada 7 horizon. Pada peta 

struktur ini dibagi dua, pertama adalah peta struktur dalam domain waktu, dan 

kedua adalah peta struktur dalam domain kedalaman. 

Permukaan dari struktur utama yang membentuk lapangan DNF khususnya area 

reservoir terbentuk pada 3D grid time model. 3D grid dalam domain waktu tersebut 

(a) 

 

(b) 

 

Gambar 27.  Hasil dari layering (a) Edges. (b) Intersections 
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merupakan model awal, yang selanjutnya dikonversi ke dalam domain kedalaman. 

Berikut ini adalah peta permukaan dari lapisan yang dibentuk oleh struktur – 

struktur utama lapangan DNF dan khususnya pada area reservoir yang ditunjukan 

oleh Gambar 28 dan Gambar 29. Pada penelitian ini Horizon Top BRF hingga 

Base BRF memiliki rentang nilai waktu tiba (TWT) dari 1800 ms – 2100 ms, 

dengan selisih 300 ms. 
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Gambar 28. Modeling Time (a) Surface top BRF. (b) Unit 5. (c) Unit 4. 

            (d) Unit 3. (e) Unit 2. (f) Unit 1. (g) Surface base BRF 

 

Gambar 29.  3D Time modeling structure 
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6. Creat Velocity Model and  Time-depth Conversion 

Proses konversi data seismik dari kawasan waktu ke kawasan kedalaman 

membutuhkan masukan data model kecepatan yang berasal dari berbagai sumber. 

Data kecepatan dapat dibuat dengan berbagai macam metode dengan beberapa jenis 

masukan, dalam penelitain ini, data model kecepatan  dibuat dengan memanfaatkan 

data yang telah tersedia. Dari data tersebut, model kecepatan secara umum dibuat 

dengan dua sumber utama yaitu data kecepatan checkhot /Vsp sumur dan data 

kecepatan Stacking (Seismic Stacking Velocity). Model yang dihasilkan sebagai 

berikut: 

1. Persamaan matematis yang berkaitan dengan parameter kedalaman (m), 

kecepatan (m/s) dan waktu (s). 

2. Volume model kecepatan (dalam bentuk 3D). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode konversi kedalaman yang 

menggunakan prinsip geostatistik pada saat proses pembuatan model kecepatan. 

Dalam prosesnya metode ini membutuhkan beberapa jenis masukan data, yaitu: 

1. Data horizon seismik (7 horizon). 

2. Data kecepatan checkshot 6 sumur. 

3. Data kecepatan stacking (seismic stacking velocity) 

4. Data welltops   

   

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 3D grid dalam menetapkan zona 

properti yang menggambarkan kecepatan rata-rata ( grid cell), kemudian metode 

itu dapat digunakan mengkonversi selang interval. Average velocity di loading ke 

dalam Petrel sebagai input. Sehingga menghasilkan model kecepatan dengan 

batasan dari 2220 ms s.d. 2280 ms Kemudian kecepatan rata-rata (average velocity) 
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itu di scaled up menjadi grid dan kemudian mengekstrapolasi keseluruhan volume 

3D grid (Gambar 30).  

Seperti grid yang dibuat dari sampling data ke dalam grid atau dengan 

menggunakan Variogram dan Petrophysical Modeling (Gambar 31) untuk 

ekstrapolasi dari data sumur. Dengan menggunakan prinsip interpolasi Kriging 

secara geostatistika untuk melakukan interpolasi data kecepatan dalam bentuk 3D 

volume. Kriging digunakan untuk meminimalisir kesalahan prediksi dengan 

menggunakan asumsi bahwa suatu data memiliki korelasi spasial satu dengan yang 

lain. Korelasi tersebut didasarkan pada correlation function atau fungsi korelasi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Petrophysical modeling untuk ekstrapolasi velocity point ke dalam 3D grid 
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Karena data sumur memiliki nilai akurasi yang tinggi dibandingkan data seismik, 

maka perlu untuk mendapatkan nilai residual-nya dengan rumus sebagai berikut. 

  

 

Tabel 5, menampilkan nilai – nilai koreksi setelah menggunakan rumus diatas. Nilai 

residual tersebut mengindikasikan besarnya nilai error dari interpretasi lapisan 

BRF pada data seismik. Umumnya, nilai toleransi dari nilai residual yang 

digunakan yaitu antara 100 ft s/d -100 ft dan nilai hasil persamaan (17) memiliki 

nilai redisual sebesar 0 m. Pada kolom “Different after” nilai residual memberikan 

indikasi keakuratan proses time depth conversion yang sangat akurat.  

 

 

Gambar 31. Model kecepatan rata-rata metode kriging 

 

(17) Residual = Kedalaman berdasarkan sumur – Kedalaman berdasarkan 

persamaan 
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Surface top Brf Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2229,08 -2229,08 0 

  SP-01 -2206,35 -2206,35 0 

  SP-37 -2178,89 -2178,89 0 

  SP-31 -2238,03 -2238,03 0 

  SP-06 -2194,09 -2194,09 0 

  SP-35 -2240,96 -2240,96 0 

          

UNIT 5 Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2242,5 -2242,5 0 

  SP-01 -2221,34 -2221,34 0 

  SP-37 -2189,11 -2189,11 0 

  SP-31 -2254,01 -2254,01 0 

  SP-06 -2206,5 -2206,5 0 

  SP-35 -2255,8 -2255,8 0 

          

UNIT 4 Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2260,01 -2260,01 0 

  SP-01 -2234,29 -2234,29 0 

  SP-37 -2198,68 -2198,68 0 

  SP-31 -2270,09 -2270,09 0 

  SP-06 -2218,23 -2218,23 0 

  SP-35 -2275,15 -2275,15 0 

UNIT 3 Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2283,89 -2283,89 0 

  SP-01 -2259,86 -2260,55 0 

  SP-37 -2206,34 -2206,34 0 

  SP-31 -2300,43 -2300,43 0 

  SP-06 -2234,08 -2234,08 0 

  SP-35 -2314,5 -2314,5 0 

          

UNIT 2 Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2307,59 -2307,59 0 

  SP-01 -2283,78 -2283,78 0 

  SP-37 -2213,72 -2213,72 0 

  SP-31 -2324,34 -2324,34 0 

  SP-06 -2251,4 -2251,4 0 

          

UNIT 1 Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2322,28 -2322,28 0 

  SP-01 -2302,71 -2302,71 0 

  SP-37 -2220,01 -2220,01 0 

  SP-06 -2265,61 -2265,61 0 

Tabel 5. Tabel koreksi Time Depth Converted 
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Surface base 
Brf Well Z-value Horizon after Drifferent after 

  SP-03 -2333,86 -2333,86 0 

  SP-01 -2315,93 -2315,93 0 

  SP-37 -2231,22 -2231,22 0 

  SP-06 -2283,6 -2283,6 0 

  SP-35 -2344,4 -2344,4 0 

 

7.  Peta Struktur Kedalaman  

Permukaan dari masing – masing lapisan terdapat dalam 3D grid time model, 

selanjutnya dikonversi dalam domain kedalaman menjadi 3D grid depth model. 3D 

grid dalam domain kedalaman tersebut merupakan model hasil konversi dengan 

menggunakan model kecepatan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah 

peta gambaran permukaan dari lapisan yang dibentuk oleh struktur – struktur utama  

lapangan DNF dan khususnya pada area reservoir dalam domain kedalaman yang 

ditunjukkan oleh Gambar 32 dan Gambar 33 dengan rentang kedalaman 2000 – 

2500 m. 
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Gambar 32. Modeling Depth (a) Surface top BRF. (b) Unit 5. (c) Unit 4. 

            (d) Unit 3. (e) Unit 2. (f) Unit 1. (g) Surface base BRF 
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Gambar 33.  3D Depth modeling structure 
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Gambar 34. Diagram Alir Geological Modeling 

 

SP-31 SP-37 SP-06 SP-35 SP-03 SP-01 


